
 

Студијски програм  ДИГИТАЛНИ ДИЗАЈН ОДЕЋЕ 
Назив предмета ЗАВРШНИ МАСТЕР РАД 
Врста и ниво студија Mастер струковне студије 
Наставник Наташа Благојевић, Милена Савић 
Наставник/сарадник                                         
Број ЕСПБ: 5 Статус предмета Обавезни 
Шифра предмета МДЗМР Услов за упис предмета Положени сви испити са прве и друге године 

мастер струковних студија Дигитални дизајн 
одеће 

Циљ предмета 
 

Завршни мастер рад на мастер струковним студијама Дигитални дизајн одеће представља 
резултат самосталног, стручног и истраживачког рада кандидата којим се уз примену 
одређене методологије, систематизују постојећа знања и нова сазнања.  

Исход предмета  
 

Мастер завршни рад као одраз стечених теоријских и практичних знања и вештина треба 
да обезбеди припремљеност и оспособљеност будућег мастер струковног дизајнера за 
остваривање глобалних нарочито, специфичних улога у будућем раду. 
Tема која се обрађује у раду може послужити као почетак ширег истраживања. 
Савладавање систематике писања завршног мастер рада значи савладавање систематике 
писања будућих радова, било да је реч о стручним или научним радовима. Кандидат 
стиче право на звање Стуковни мастер дизајнер и упис на докторске струковне студије из 
исте или блиске области. 

Садржај предмета 
 
 
 
 

Тему кандидат бира у договору са ментором а реализовани модел се изводи у просторијама 
привредне или јавне институције у којима се обављала стручна пракса, а са којима школа има 
уговор о пословно техничкој сарадњи. Из обавезних предмета Развој облика и форме и Дигитални 
дизајн одеће кандидат израђује завршни мастер рад који се састоји из теоријског и практичног дела. 
Теоријски део завршног мастер рада је истраживачки и мора да се састоји од најмање 50 страна 
ћирилицом куцаног текста, формата А4 (290x217), проред 1,5 у фонту Тајмс Њу Роман (Times New 
Roman) 12, у оквиру кога студент сазнаје, доказује или негира постављене хипотезе истраживања. 
Рад мора да садржи практичан део који се састоји из  

- дигитално израђених скица колекције серијске производње и високе моде, 
- техничких цртежа колекције,  
- модних фигура,  
- скица модних детаља који прате колекцију 
- тон карта идејних решења  
- модних илустрација 
- модне фотографије реализованих модела  
- два реализована модела у просторијама привредне институције са којом Школа има 

уговор о пословно техничкој сарадњи.  
- На одбрани рада кандидат приказује дигиталну пројекцију рада и прилаже урамљену 

презентацију радова и илустрација на формату 100x70цм, уз усмену одбрану рада. 
Кандидат реализује одабране моделе из завршног мастер рада у просторијама привредне 
институције са којом Школа има уговор о пословно техничкој сарадњи, које послују у 
различитим областима (конфекција, дигитална штампа, ткање итд.) и према одабраној 
теми и инспирацији бира у којим институцијама ће реализовати одабрани модел из своје 
колекције. Реализовани  модели се доносе на увид комисији током одбране завршног 
мастер рада. 

Литература  
 
 

1. књиге (преводи или оригинали),  
2. научни чланци објављени у научним часописима,  
3. зборници научних радова, стручни радови објављени у стручним часописима, 
4. чланци или интервјуи дати у новинама,  
5. цитати које су други аутори навели у својим радовима као и  
6. проверени интернет извори. 

Литература се одређује у договору са ментором а у зависности од теме. 
Број часова активне 
наставе  3 

Теоријска настава 0 Практична настава 3 

Методе iзвођења 
наставе 

Настава се одвија кроз консултације са кандидатом. Примењује се аудитивна, 
илустративно-демонстративна, вербално текстуална и метода практичног рада. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне 
обавезе 

поена 
 

Завршни испит  поена 

Активност у току 
предавања 

- Усмена одбрана рада 25 

Практична настава - Дигитална пројекција рада 15 
Задатак 1 - Визуелна презентација радова 30 
Задатак 2 - Реализовани модел 30 
                  100 


